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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงานของ    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2) วิเคราะหการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถาม
สําหรับกลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม ไดแก ผูบริหารจํานวน 10 คน อาจารยจํานวน 56 คน และนัก
ศึกษาจํานวน 265 คน และการสัมภาษณอดีตผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตรจํานวน 2 คน นอกจากนี้ 
ไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก แผนการดําเนินงาน รายงานประจําป 2546 เอกสารการประเมินผล
แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2546 บทความ รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ และระบบ
ออนไลน 
 สถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเปนขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผู
บริหาร อาจารย และนักศึกษา โดยประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window และนํา
เสนอขอมูลดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอ
มูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

1) การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตรมีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด ซึ่ง
พิจารณาจากตัวชี้วัดความสําเร็จของมหาวิทยาลัยดานตางๆ ตอไปนี้ (1) ดานความสามารถในการ
ผลิตของคณะ ทั้งนี้พิจารณาไดจาก (ก) ดานการเรียนการสอน คณะฯ มีประสิทธิผลดานอัตราการมี
งานทําของนักศึกษา และอัตราสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร (ข) ดานการวิจัย คณะฯ มี
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ประสิทธิผลดานความสอดคลองของผลงานวิจัยที่นําไปใชในการแกไขปญหาสังคม และจํานวน
งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพ ยกเวน ดานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย อยางไรก็ตาม 
คณะฯ ไมบรรลุประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องจาก ไดรับการจัดสรรงบประมาณต่ํากวาเกณฑของมหาวิทยาลัย (2) ดานประสิทธิภาพการบริหาร 
คณะฯ มีประสิทธิผลดานภาระงานทางวิชาการของอาจารย อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศา
สตรดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งดานประสิทธิภาพของการใชอาคารสถานที่ของคณะฯ ยกเวนอัตราการลา
ออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ป ตอเนื่อง) และคาใชจายตอหัว
ของนักศึกษา (3) ดานความสามารถในการปรับตัว คณะฯ มีประสิทธิผลดานสัดสวนตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย สัดสวนของบุคลากรชวยวิชาการ สารนิเทศของหองสมุด เทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา และสัดสวนการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตอระดับบัณฑิตศึกษา ยกเวน สัดสวนคุณวุฒิของอาจารย (4) ดานการพัฒนา คณะฯ มีประสิทธิผล
ดานความสามารถในการแสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาตนเอง และ (5) ดานความพึงพอใจของนัก
ศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก  
 

2) การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร สามารถวิเคราะหจากปจจัยตางๆ ดังตอไป
นี้ (1) ดานลักษณะองคกร พบวา คณะฯ มีการจัดโครงสรางองคกรแบบหนาที่ และบริหารงานในรูป
แบบคณะกรรมการ ซึ่งทําใหเกิดการกระจายอํานาจในการบริหาร และความคลองตัวในการปฏิบัติ
งาน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีวัฒนธรรมองคกร ลักษณะสรางสรรคซึ่งกอความสําเร็จในการทํางาน 
และการมีสวนรวมในการบริหารงาน (2) ดานลักษณะสภาพแวดลอมของการทํางาน พบวา คณะฯ 
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับนโยบายดานการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งนําไปสู
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันและหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ยัง มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ซึ่งทําใหเกิดความรวมมือของผูบริหารและคณาจารย (3) ดานลักษณะบุคลากร พบวา ทัศนคติที่ดีใน
การทํางานของผูบริหารและคณาจารย และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สรางความรวมมือระหวางผู
บริหารและคณาจารย (4) ดานนโยบายและการปฏิบัติ พบวา ความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติ 
การควบคุมการปฏิบัติงาน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหาร
งาน และการมีภาวะผูนําของผูบริหาร ทําใหคณะฯ มีความคลองตัวในการบริหาร และมีความ
สามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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3) สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารงาน ไดแก (1) บุคลากรควร
มีสวนรวมในการวางแผนและมีบรรยากาศในการทํางานที่เหมาะสม (2) ผูบริหารควรกําหนดเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนและแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (3) ควรปรับปรุงสายการบังคับบัญชาใหสั้นลงและยุบรวมภาควิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อ
ใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ (4) ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงประวัติการทํางานของอาจารยใหมีความทันสมัยอยูเสมอ           (5) 
ควรพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลาและทัน
สมัย และปรับปรุงบรรยากาศของหองเรียนใหมีความเหมาะสม และ (6) ควรเพิ่มกระบวนวิชาเลือก
ใหมากขึ้น ตลอดจนเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมทําวิจัยกับอาจารยมากขึ้น 
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ABSTRACT 
  

The objectives of this study were 1) to analyze administrative effectiveness of 
Faculty of Nursing, Chiang Mai University; 2) to analyze the administration of the Faculty; and 3) 
to propose the guidelines to improve the administration of the Faculty. 

This study gathered the primary data by handing out questionnaires to 3 groups of 
sample: 10 executives; 56 lecturers and 265 students, including interviewing 2 former executives of 
the Faculty. Moreover, the study collected the secondary data from operation plan, 2003 annual 
report, an evaluative document on 2003 operation plan, articles, research reports, theses and 
online system. 

Descriptive statistics were used to analyze the quantitative data from questionnaires 
for executives, lecturers and students by SPSS for Windows program and present the data by 
frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The method used to analyze the 
qualitative data was content analysis. 

The results could be summarized as follows: 
1) Administration of Faculty of Nursing had an effectiveness at the highest level, 

considered from Chiang Mai University achievement criteria as follows: (1) Capability of 
productivity, considering from these following criteria (a) In terms of education: student’s 
employment rate and graduation rate; (b) research: in application of research to solve social 
problems and number of published research reports except allocation of budget for supporting 
research. However, the Faculty had no effectiveness in terms of community service activities and 
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art and culture conservation because budget allocation was lower than expected criterion of the 
University. (2) The Faculty had an efficient administration, considered from teaching work-load, 
student drop-out rate from either Bachelor or Master of Science in Nursing or Doctor of 
Philosophy in Nursing, including building usage except student drop-out rate from Bachelor of 
Science in Nursing and the expenditure per student. (3) The Faculty had adaptability, considered 
from academic position, academic assistant, information resource of library, information 
technology of education, extending opportunities of education and the ratio of undergraduate and 
graduate students, except the ratio of lecturers’ degree. (4) The Faculty had development, 
considered from income acquirement for self-development, the ratio of budget and income.       
(5) The students were satisfied with studying and teaching management of the Faculty at a high 
level. 

 

2) The administration of Faculty of Nursing was analyzed from various factors as 
follows: (1) In terms of organizational characteristics: the Faculty had a functional organization 
and managed by several committee. These led to the decentralization of administration and the 
flexibility management. Moreover, creative culture of the Faculty brought its operation to be 
successful and encourage the staff’s participation in administration. (2) In terms of working 
environment: the Faculty adapted to the university’s self-dependency policy by encouraging the 
Faculty academic cooperation with other institutes and organizations. In addition, the Faculty 
processed good organizational ambience that brought the cooperation between the executives and 
the lecturers. (3) In terms of personal characteristics: the executives and lectures’ positives 
attitudes towards their work and team efficiency brought to their cooperation. (4) In terms of 
policy and practices: the clarity of practiced guidelines, the operation controlling, the efficiency 
of planning, the administrative technology application and the leadership of the executives caused 
the flexibility of operation and the adaptability to rapidly changed environment. 
 

3) The recommendation guidelines for improving the Faculty administration were 
as follows: (1) the lecturers should receive the opportunities to participate in planning and the 
executives should create appropriate working condition in the Faculty. (2) The executives should 
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set up the clear criteria of performance evaluation and the evaluation committee. (3) The 
organizational hierarchy should be shortened and combined the involved departments together to 
make the efficient operation. (4) Management information system to evaluate performance should 
be applied and the lecturers’ curriculum vitae should be updated. (5) Advanced technology and 
modern equipment for lecturers’ usage should be available; the classrooms should be 
appropriately renovated; and (6) More elective courses in each semester should be offered to 
students. Importantly, the students should participate more in the lecturers’ research. 
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